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Onderwerp: Update Corona maatregelen vv Twenthe
Beste leden, trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers of anderszins betrokkenen van vv Twenthe,
Het kabinet heeft weer nieuwe maatregelen afgekondigd die vanaf zaterdag 5 juni van kracht zullen zijn.
Onderstaand een overzicht met alle geldende spelregels zoals wij deze bij vv Twenthe hanteren. Deze
vervangen alle vorige regels.
Spelregels vv Twenthe geldend per 5 juni 2021:
Algemeen:
o Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Dit geldt ook bij lichte klachten;
o Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
o Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
o Vermijd drukte;
o Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
o Schud geen handen;
o Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; Houd 1,5 meter afstand
van anderen;
o Een ieder heeft en gebruikt ten aller tijde enkel en alleen zijn/haar eigen bidon;
o Volg instructies van personeel en bestuur ALTIJD op;
o Heb je Corona klachten opgelopen direct NA je bezoek aan vv Twenthe en/of je had Corona tijdens je
bezoek zonder dat je het wist, laat dat dan weten aan ons. Mail naar info@vvtwenthe.nl
Voetbal inhoudelijk:
o Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief
personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
o Trainingen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
o Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor
de sportbeoefening;
o Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten;
o Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
o personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club;
Publiek en vervoer:
Publiek op het sportpark is helaas tot nader order verboden. Uitsluitend personen die uit hoofde van hun
functie bij vv Twenthe actief zijn kunnen het sportpark betreden. Ouders die meereizen vanaf een andere club
naar vv Twenthe mogen wel het sportpark betreden. Ouders en leiders van vv Twenthe die meereizen met
onze eigen spelers naar een uitwedstrijd dragen een mondkapje tijdens het rijden net als alle personen van
13 jaar en ouder. Tevens zullen ze de richtlijnen moeten volgen die op dat betreffende sportpark van
toepassing zijn.
Kantine:
o De kantine 't piepwilmke en terras zijn open. Niet voor publiek, weer alleen voor spelers, de
begeleiding en personen die uit hoofde van hun functie bij vv Twenthe aanwezig kunnen zijn.
o De openingstijden hangen af van de wedstrijden die er gepland zijn. Normaal gesproken is de kantine
en terras tijdens de Regiocup op zaterdagen open. Binnen is een mondkapje verplicht.
o Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan.
Zelfbediening is niet toegestaan, één persoon per tafel haalt wat. Zowel in de sportkantine als op het
terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Maximaal 4 personen per tafel. Registratie en
gezondheidscheck zijn verplicht, via inschrijfformulieren op de statafel bij de ingang, of digitaal via QR
code.
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Kleedkamers:
Kleedkamers en douches zijn geopend. Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij
het naar binnen gaan en weggaan. Het ballenhok is geopend inclusief de aanwezige toiletten.
Sociale veiligheid:
Neem geen waardevolle spullen mee naar sportpark ’t Piepwillem. Voor de ouders is het nog niet toegestaan
langs de lijn te staan, er is wel de mogelijkheid om buiten het hek vanaf de openbare stoep een de training of
wedstrijd te volgen.
Hoe om te gaan met geteste / te testen personen en personen met (lichte) klachten:
o Informeer als persoon zelf (of bij jeugdleden als ouder) de trainer en/of leider van het betreffende
team wanneer u of uw kind zich laat testen. Geef daarbij aan of het om een eigen initiatief gaat of dat
u of uw kind naar voren bent/is gekomen vanuit een bron en contact onderzoek van de GGD.
o De desbetreffende persoon neemt niet meer deel aan activiteiten van de club totdat het testresultaat
bekend is.
o Voor overige personen die tot hetzelfde huishouden behoren geldt dat zij ook thuis blijven wanneer
de persoon met klachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Verder houden de overige
leden die tot hetzelfde huishouden behoren hun eigen gezondheid extra goed in de gaten en laten zij
zich bij klachten ook testen en blijven zij dan ook thuis.
o In principe gaan trainingen door voor de overige teamleden zolang het resultaat van een test nog niet
bekend is.
o De trainer en/of leider stelt het Corona team op de hoogte en overlegt de te nemen vervolgstappen.
o Trainers en leiders hebben te allen tijde de vrijheid om naar eigen gevoel / verstand te
handelen en mogen zelfstandig beslissen om trainingen eruit gooien.

Hoe om te gaan in geval van een Corona besmetting:
o De speler volgt het advies op van de GGD, gaat 10 dagen in quarantaine en werkt mee aan het bronen contactonderzoek op basis waarvan de gevolgen voor teamgenoten worden bepaald.
o Informeer als persoon zelf (of bij jeugdleden als ouder) direct de trainer en/of leider van het
betreffende team over de uitslag zodra deze bekend is.
o Bij een positief test resultaat dient de trainer / leider dit direct te melden bij het Corona team.
o Het Corona team zal in contact treden met de GGD over verder te nemen stappen.
o Het Corona team zal daarna in overleg met trainers / leiders van het team en eventueel de KNVB en
het bestuur van vv Twenthe bepalen welke verdere stappen er ondernomen zullen worden.
o Personen die positief zijn getest blijven van ons sportpark totdat zij volledig zijn hersteld.
o Voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren als een positief getest persoon(ook wanneer de
positief geteste persoon geen lid/vrijwilliger/bezoeker is van onze vereniging) geldt dat deze zich
minimaal 10 dagen NIET op het sportpark zullen begeven en de richtlijnen van het RIVM op zullen
volgen.
Contact gegevens Corona team vv Twenthe:
o Robin Kemper 06 – 53 76 92 80
o Raymond Wolbers 06 – 55 30 82 00
o Marc van den Burg 06 13 13 70 23
Met alle zorgvuldigheid hebben wij deze briefing voor u opgesteld en hopen wij u hiermee zo compleet
mogelijk te hebben kunnen informeren. Voor meer informatie kunt u altijd de websites van de KNVB en het
RIVM alsmede de noodverordening van de veiligheidsregio Twente raadplegen en kunt u altijd contact
opnemen met één van de leden van het Corona team of één van de bestuursleden die vervolgens het Corona
team zullen informeren.

Bestuur en Corona team vv Twenthe
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